ALEXIS G.C. SAVVIDES, Enkylopaidiko Prosopographiko Leksiko
Byzantinis His torias kai Politismou (Encyclopaedic Prosopographical
Lexicon of Byzandne History and
Metron / Iolkos, Atina 1996,
I.Cilt, 282 sayfa, II.Cilt, 243 sayfa, III.Cilt, 318 sayfa (Bizans Tarihinin ve
Kültürünün Ansildopedik Prosopographik Sözlü~~
ü).
Bu eser, Atina'da Hellenic National Reasearch Foundation'a ba~l~~Bizans Ara~t~rmalar~~
Merkezi'nde görev yapan (~imdi Aegean University / Department of Mediterranean Studies
Rhodes'da görevli) Prof.Dr.Alexis G.C. Savvides'in editörlü~ünü üstlendi~i, Metron /Iolkos Yay~nevleri ile ortak çal~~ma sonunda haz~rlanan ve bu Yay~nevleri taraf~ndan birlikte yay~nlanan
Bizans tarih ve kültürüne ait ansiklopedik bir sözlüktür. Eserde Bizans ~mparatorlu~u'ndaki ~ah~s, aile ve hanedanlar~n yan~~s~ra kom~u milletler, devletler ve kabileler hakk~ nda da bilgi verilmektedir. Ön haz~rl~klar~na 1987 y~hnda ba~lamlm~~~olan bu toplu çah~ma, ortak ve uluslararas~~bir projedir ve de~i~ik milletlere (Yunanistan, ~ngiltere, Amerika, Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Yugoslavya, K~br~s, Güney Afrika, Ermenistan, Belçika, Kanada, Almanya, ~ talya, Tunus)
mensup bizantinistler, ~arkiyatç~lar ve ortaça~~tarihçileri esere katk~da bulunmaktad~rlar.
Sözlük'deki bütün maddeler Grekçe yay~nlanmaktad~r; maddeler hangi dilde yaz~lm~~~
olursa olsun (özellikle ~ngilizce yaz~lm~~lard~r) Grekçe'ye çevrilmektedir. Eserin tamam~nda 300
- 1500 y~llar~~ aras~nda tüm Bizans tarihinin portresinin (arkeoloji, mimarl~ k, sanat, hagiograf~,
resim sanat~, heykeltra~hk, soya~ac~, co~rafya, din-theoloji, tarih yaz~m~, edebiyat, fen, t~p, astronomi, müzik, filoloji, felsefe, politika, askeri tarih, sosyoloji, ekonomi, kültürel ya~am, yaz~, dil,
v.s, alanlar~nda) çizilmesi dü~ünülmü~tür. Eserin on ciltte tamamlanmas~~ve Bibliyografya ile
Düzeltmeler-Ekler ciltlerinden olu~mas~~hesaplan~yor. Bugüne kadar üç cilt ve bir bibliyografya
ç~km~~t~r. Birinci cilt 1996 y~l~nda yay~nlanm~~~olup Aamr'dan Alphios'a kadar alfabetik olarak
a~a~~~yukar~~ 300 maddeden, ~kinci cilt 1997 y~l~~ortas~nda yay~ nlanm~~~olup Alphios'dan Antelmus'e kadar yakla~~k 250 maddeden, Üçüncü cilt 1998'de yay~nlanm~~~olup Antiochos'dan Apsimaros'a kadar yakla~~k 250 maddeden olu~maktad~r; birçok madde parantez içi notlar ve baz~~
almularla güçlendirilmi~tir. ~kinci ve Üçüncü ciltlere birer Ek ve Düzeltme bölümü de konmu~tur. Bibliyografya cildi 2000 y~l~nda ç~ km~~~olup ilk üç ciltte kullan~lm~~~eserlerin tamam~ n~~ kapsamaktad~r. Her maddenin sonunda analitik olarak haz~rlanm~~~bis bibliyografya bulunmaktad~r. Bu bibliyografy-alardaki lusaltmalar için A.Savvides taraf~ndan yay~nlanm~~~olan "Byzantinos
Domos, Atina 1987" dergisi ile "Byzandnische Zeitschrift, Stuttgart, Byzantinoslavica, Prag, Byzantine and Modern Greek Studies, Birnaingham, Dumbarton Oaks Papers, Washington D.C.,
Epeteris Hetaireias Byzandon Spoudon, Atina,Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, Viyana, Revue des•etudes byzantines, Paris, Rivista di studi bizantini e slavi, Bologna" dergilerinin
ve ayr~ca "The Ortford Dictionary of Byzantium, cilt I, ~cra vd., New York ve Oxford 1991" sözlü~ünde kullan~lan lusaltma listelerinden faydalanman~n mümkün oldu~u söylenmi~tir. Ayr~ca bu
eserin ba~~nda dergiler, arfildopediler, sözlükler ve kaynak yay~nlar~n~~içeren genel bir K~saltmalar Listesi bulunmakta ve bu bilgiler maddelerin bibliyografyas~nda geni~~ve ayr~nt~l~~~ekilde
verilmektedir.
Baanes - Ephraem maddelerini kapsayacak ve 600'ün üstünde maddeden olu~acak, ayr~ca
yay~mlanm~~~ciltler için, içine bir Düzeltmeler-Ekler k~sm~~konacak Dördüncü ve Be~inci
ciltlerin 2001-2002 y~l~nda ç~kmas~~planlanm~~t~r.
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Bu sözhi~iin amac~n~n Bizans ~mparatorlu~u'nun siyasi, askeri, dini-dogmatik, felsefi, kültürel, sosyal ve ekonomik hayat~na ~~~ k tutmak ve bu konuda okuyucuyu ayd~nlatmak oldu~u
söylenmektedir. Maddeler genelde iki grupta toplanm~~ ur: Birinci grupta, bahis konusu ki~inin
biyograf~ k ve kronolojik faaliyeti hakk~ nda bilgi verilmektedir. ~kinci grupta ise, bir eserin yazan
ve bu eserin analizi yap~ lmaktad~r. Ayr~ ca grup maddeleri denen (yani, hanedanlar, kataloglar,
aile ~ecereleri gibi) maddeler içlerine tablolar ilave edilerek zenginle~tirilmi~~bulunmaktad~r.
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